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Đèn khám bệnh
Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ cẩn thận để tham khảo sau này.
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1.

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bao gồm nguồn sáng, khung ánh sáng .v.v. Sản phẩm có thể được sử dụng như đèn
kiểm tra hoặc cho hoạt động nhỏ riêng biệt.

2.

Mục đích sử dụng
Sản phẩm được sử dụng trong phòng phẫu thuật và phòng trị liệu để thực hiện chiếu sáng một
phần cho khu vực khám hoặc phẫu thuật của bệnh nhân.

3.

Đặc điểm kỹ thuật
Điện áp đầu vào: 100-240V ～ 50 / 60Hz Màu
Chỉ số kết xuất Ra: 85≤Ra≤100 Màu
Nhiệt độ: 30,00K≤Tc≤7.000K
Đường kính trường ánh sáng tối đa trong khoảng
cách 420mm: Tối đa 600mm.
Độ rọi trung tâm trong tối đa trong 420mm:
≤100.000lux

4.

Thông tin an toàn
Không sử dụng ngoài mục đích sử dụng.
Không tháo rời nêu không được phép. Trong trường hợp có sự cố hoặc bất thường phải
ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
Vui lòng tắt nguồn trước khi cài đặt, để tránh bị điện giật.
Không sử dụng thiết bị trong khu vực có nguy cơ cháy nổ (ví dụ: môi trường bão hòa oxy
hoặc gây mê)
Không kéo mạnh hoặc uốn cong đầu nối, dây nguồn và phích cắm vì sẽ dễ bị lỗi.
Hạn chế tối đa rung trong quá trình cài đặt và vận chuyển.
Khi phát hiện bất thường hoặc lỗi, phải ngay lập tức ngừng sử dụng và rút dây nguồn.
Không làm trầy xước ống kính với các vật cứng và giữ vệ sinh ống kính
Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi gốc hoặc dây nguồn để tránh các thiệt hại ngoài ý muốn.
Đóng các công tắc nguồn trên sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và rút dây nguồn.
Khi làm sạch sản phẩm này, vui lòng sử dụng cồn hoặc chất tẩy rửa trung tính để lau cẩn
thận. Trước khi làm sạch và bảo trì sản phẩm này, đừng quên rút dây nguồn khỏi ổ cắm
mạng điện.
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5. Cấu tạo

Đầu đèn
Ống linh hoạt
Ống linh hoạt

Đầu đèn
Đầu đèn
Ống linh hoạt

Ống thẳng
Lắp ráp điện
Đế

Tay cầm
cầm clip
Bảng

□JD1000L

Tấm kết nối

□JD1000J

□JD1000G

Đầu đèn
Điều chỉnh
điểm sáng

Đầu đèn

Ống linh hoạt
Ống linh hoạt

Ống thẳng

Ống thẳng

Đế

Đế

□JD1100

□JD1100L
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Ống linh hoạt
Ánh sáng phía trướ
trư

Đầu đèn

Ống linh hoạt
Kết nối tấm

Lắp ráp điện
Bảng clip

C

Tay cầm

□JD1100J

□JD1100G

Đầu đèn
Vòng điều
chỉnh điểm sáng
Ống linh hoạt
ống linh hoạt
Đầu đèn

Vòng
điều chỉnh
điểm sáng

Ông thẳng
T

Bảng clip

Đầu đèn
Vòng điều
chỉnh điểm sáng
ống linh hoạt

Lắp ráp điện

Đế

Tấm kết nối
Tay cầm

□JD1200L

□JD1200J
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□JD1200G

Đầu đèn

Ống linh hoạt
ống linh hoạt

Đầu đèn

Đầầu đèn
Ống
ng linh hoạt
ho

Ống thẳng

Base

□JD1300L

Lắp ráp điện

Tấấm kết nối

Bảng clip

Tay cầm

□JD1300J

□JD1300G

Vòng điều chỉnh điểm sáng

Linh hoạt

Đầu đèn

ống linh hoạt
Đầu đèn

ống thẳng

Vòng
điều
chỉnh
điểm
sáng

Bảng clip

Nguồn điện

Đầầu đèn
Vòng điều
chỉnh điểm
sáng
ống
ng linh hoạt

Lắp ráp điện

Tấm
m kết
k nối

Đế

□JD1400L

Tay cầm

□JD1400J
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□JD1400G

Linh hoạt
Đầu đèn

Đầu đèn

ống linh hoạt

Ống thẳng

ống thẳng

Nguồn điện

Đế

Đế

□JD1500

□JD1500L

ống linh hoạt

ống linh hoạt
Đầu đèn
Đầu đèn

Bảng clip

Lắp ráp điện

Tấm kết nối

Tay cầm

□JD1500J

□JD1500G
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Đầu đèn
Vòng điều
chỉnh điểm
sáng
Ống linh hoạt

Ống thẳng

Đế

□JD1600L

Đầu đèn

Đầu đèn
Ống linh hoạt

Ống linh hoạt
Vòng điều chỉnh điểm sáng

Bảng clip

Vòng điều chỉnh
điểm sáng

Lắp ráp điện
Tay cầm

Tấm kết nối

□JD1600J

□JD1600G
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6. Lắp đặt và sử dụng
□JD1000L □JD1100 □JD1300L □JD1500
Công tắc

Lỗ Trung tâm

Công tắc
Khóa
Đầu đèn
Cáp

Khóa

Phích cắm
Lắp ráp cở sở
Lắp ráp đèn

Lắp ráp điện

Đầu đèn
Linh hoạt
Đầu đèn
Linh hoạt
Ống thẳng
Cáp

Ống thẳng
Lỗ trung tâm

Ống thẳng

Lắp ráp cơ bản

Ống thẳng

Ống thẳng

Phích
cắm
Lắp ráp điện

Lỗ

L
Phích
cắm

Phương pháp sử dụng:
1. Kết nối ống đứng; cáp phần đầu đèn đi qua đầu nối ống nước đứng.
2. Chèn đầu ra của ống đứng vào lỗ trung tâm của đế.
3. Kết nối đầu nối dây của cụm nguồn và đầu nối đèn.
4. Vặn các đai ốc khóa trên cụm nguồn vào đầu ra của ống đứng và siết chặt nó.
5. Lỗ vít cho lắp ráp cơ sở, siết ốc vít.
6. Kết nối nguồn điện và bật công tắc nguồn trên đầu đèn.
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□JD1600L
Lỗ trung tâm
Phích
cắm

Knob
Đầu đèn
Cáp Phích cắm

Khóa hạt
Lắp ráp cơ sở

Lắp ráp đèn

Lắp ráp điện

Đầu đèn
Linh hoạt

đầu đèn
Linh hoạt

ống thẳng
Cáp

ống thẳng

Ống thẳng
Lắp ráp điện
Lỗ trung tâm
ống thẳng

Lắp ráp cơ sở

Phích cắm

lỗ

ống thẳng
Khóa hạt

Phích cắm

Phương pháp sử dụng:
1. Kết nối ống đứng; cáp phần đầu đèn đi qua đầu nối ống nước đứng.
2. Chèn đầu ra của ống đứng vào lỗ trung tâm của đế.
3. Kết nối đầu nối dây của cụm nguồn và đầu nối đèn.
4. Vặn đai ốc kim loại trên cụm nguồn vào đầu ra của ống đứng và vặn chặt.
5. Lỗ vít cho lắp ráp cơ sở, siết ốc vít.
6. Kết nối nguồn điện và bật công tắc nguồn trên đầu đèn.
7. Điều chỉnh trung tâm trường ánh sáng cần thiết bằng núm.
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□JD1100L □JD1200L □JD1300L □JD1500L □JD1600L
Lỗ trung tâm
Phich cắm

Power cor

Lock nuts
Khóa hạt
Lắp ráp đèn

Lắp ráp điện

Lắp ráp cơ sở

Linh hoạt
đầu đèn
Chỉ báo hiển thị

Linh hoạt

đèn trên botton
ống thẳng

dây điện

công tắc điện
Nút xuống
ống cơ sở
Lỗ trung tâm

ống thẳng

Lắp ráp cơ sở

ống thẳng
Lắp ráp điện
ống thẳng

Lỗ bu lông

Khóa hạt
Phích cắm

Phương pháp sử dụng:
1. Kết nối ống đứng; cáp phần đầu đèn đi qua đầu nối ống nước đứng.
2. Chèn đầu ra của ống đứng vào lỗ trung tâm của đế.
3. Vít lỗ cho lắp ráp cơ sở, siết ốc vít.
4. Điều chỉnh góc của ống kim loại mềm, đặt đầu đèn đến vị trí thích hợp, nhấn công
tắc nguồn và khu vực chỉ báo hiển thị kỹ thuật số hiển thị bình thường.
5. Điều chỉnh độ sáng cần thiết bằng cách tăng nút chỉ báo hoặc làm yếu nút chỉ thị và
hiển thị đồng bộ hóa kỹ thuật số.
6. Điều chỉnh trung tâm trường ánh sáng cần thiết bằng núm.
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□JD1400L

Phích cắm
m

Linh hoạt

ống linh hoạt
Linh hoạt

Đi chỉnh tay cầm
Điều

Nhô lên

Phích cắm
Đầu đèn
Tua vít tay

Ống mở rộng

ố thẳng
ống

Tay cầm
Phích cắm

Đế

Điều chỉnh tay cầm

Tua vít tay
Bàn đạp chân

Bàn đạp chân

Bộ chuyển đổi điện

Đế

Phích cắm
Bộ chuyển đổi
điện

Phương pháp sử dụng:
1. Mở chân đỡ, đặt nó xuống đất, kéo ống đứng lên và vặn ốc bằằng tay theo chiều kim
đồng hồ.
2. Đẩy ống qua kết nối máy nâng và vặn tay cầm bằng
ng tay theo chiều
chi kim đồng hồ.
3. Mô-đun nguồn điện được kết nối với đầu nối ống, bộ chuyển
n đổi
đ được cắm vào ổ
cắm điện và nguồn điện được kết nối bằng cách nhấn
n nút chuyển
chuy đổi chân.
4. Xoay tay cầm điều chỉnh theo chiều ngược kim đồng hồ, điều
u chỉnh
ch
chiều cao của
ống mở rộng lên xuống vị trí thích hợp, sau đó xoay tay cầm
m điều
đi chỉnh theo chiều
kim đồng hồ cho đến khi siết chặt.
5. Điều chỉnh đường kính điểm yêu cầu bằng núm.
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□JD1500L

Phích cắm
m

Linh hoạt
Đầu đèn

Ống mở rộng
Linh hoạt

Đi chỉnh tay cầm
Điều

Đầu đèn

Phích căm

ống
ng thẳng
th
Tua vít tay

ống mở rộng

Tay cầm
Phích căm

Đế

Điều chỉnh tay cầm Tua vít tay
Bàn đạp chân
Bàn đạp chân
Bộ chuyển đổi điện

Phích cắm

Chân đế

Bộ chuyển đổi
điện

Phương pháp sử dụng:
1. Mở chân đỡ, đặt nó xuống đất, kéo ống đứng lên và vặn ốcc bằng
b
tay theo chiều kim
đồng hồ.
2. Đẩy ống qua kết nối máy nâng và vặn tay cầm bằng
ng tay theo chiều
chi kim đồng hồ.
3. Mô-đun nguồn điện được kết nối với đầu nối ống, bộ chuyểển đổi được cắm vào ổ
cắm điện và nguồn điện được kết nối bằng cách nhấn
n nút chuyển
chuy đổi chân.
4. Xoay tay cầm điều chỉnh theo chiều ngược kim đồng hồ,, điều
đi chỉnh chiều cao của
ống mở rộng lên xuống vị trí thích hợp, sau đó xoay tay cầm
m điều
đi chỉnh theo chiều
kim đồng hồ cho đến khi siết chặt.
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□JD1000J □JD1100J □JD1300J □JD1500J

Ống linh hoạt
Đầu đèn

Kẹp bàn

Lắp ráp điện

Tay cầm

Phương pháp sử dụng:
1. Xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ, tăng khoảng cách giữa kẹp bảng và tay cầm
đến vị trí có thể kẹp vào bàn, sau đó xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ đến khi cố
định trên bàn.
2. Bật nguồn điện, nhẹ nhàng kéo giá đỡ đèn sang đúng vị trí, nhấn công tắc nguồn và
hiển thị vùng chỉ báo.
3. Điều chỉnh độ sáng cần thiết bằng cách tăng nút chỉ báo hoặc làm yếu nút chỉ thị và
hiển thị đồng bộ hóa kỹ thuật số.

12

□JD1200J □JD1400J □JD1600J

Ống linh hoạt
Đầu đèn
Vòng điều
chỉnh điểm
sáng
Kẹp bàn
Lắp ráp điện
Xử lý

Phương pháp sử dụng:
Xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ, tăng khoảng cách giữa kẹp bảng và tay cầm
đến vị trí có thể kẹp vào bàn, sau đó xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ. Cho đến khi
kẹp được cố định trên bàn.
2. Bật nguồn điện, nhẹ nhàng kéo giá đỡ đèn sang đúng vị trí, nhấn công tắc nguồn và
hiển thị vùng chỉ báo.
3. Điều chỉnh độ sáng cần thiết bằng cách tăng nút chỉ báo hoặc làm yếu nút chỉ thị và
hiển thị đồng bộ hóa kỹ thuật số.
4. Kích thước điểm có thể được điều chỉnh thông qua núm điều chỉnh điểm.
1.

13

□JD1000G □JD1100G □JD1300G □JD1500G

Ống linh hoạt

Đầu đèn

Kết nối

đĩa

Phương pháp sử dụng:
1. Cố định sản phẩm trên tường theo vị trí lỗ của tấm kết nối.
2. Nhấn nút nguồn để bật nguồn.
3. Điều chỉnh góc vòi và điều chỉnh giá đỡ đèn đúng vị trí.
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□JD1200G □JD1400G □JD1600G

Ống linh hoạt

Đầu đèn

Vòng điều chỉnh điểm sáng

Tấm kết nối

Phương pháp sử dụng:
1. Cố định sản phẩm trên tường theo vị trí lỗ của tấm kết nối.
2. Nhấn nút nguồn để bật nguồn.
3. Điều chỉnh góc vòi và điều chỉnh giá đỡ đèn đúng vị trí.
4. Xoay núm trên giá đỡ đèn để điều chỉnh vị trí cho đúng kích thước.
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7. Khắc phục sự cố và bảo trì
Hiện tượng thất bại

Xác nhận

Cắm điện, đèn báo nguồn

1. Tiếp xúc kém
2. Mất điện

không sáng.

Giải pháp
1. Chèn lại để đảm bảo tiếp xúc
tốt.
2. Vui lòng thông báo cho nhà
sản xuất để thay đổi nguồn điện hoặc
thay thế kịp thời các bộ phận.

Nhấn công tắc nguồn, đèn báo
nguồn bật, điều chỉnh nút tăng
cường, nhưng đèn không sáng.

1. Hư hỏng bảng mạch
điện

Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất

2. Hư hỏng bóng đèn

nghiệp thay thế hoặc gửi lại cho nhà

kịp thời, cử nhân viên chuyên

sản xuất để thay thế.

8.

Bảo hành và dịch vụ
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với đường dây dịch vụ
hậu mãi Micare 86-0791-82095766
Điều khoản bảo hành
（1）Thời gian bảo hành là 12 tháng sau khi bán sản phẩm và dịch vụ bảo hành được thực hiện bằng
thẻ bảo hành.
（ 2 ） Trong thời gian bảo hành, trong sử dụng bình thường, các sự cố do chất lượng của chính sản
phẩm có thể được cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí bằng hóa đơn bảo hành và hóa đơn mua hàng.
（3）Lỗi sau khi tháo gỡ, sửa đổi hoặc các chức năng khác không được bảo hành miễn phí nếu không
được công ty đồng ý. Nếu thiệt hại là do rơi, đùn, ngâm, ẩm ướt hoặc các lý do khác của con người
hoặc các lý do khác, nó không được bảo hành miễn phí.
（4）Dịch vụ bảo hành miễn phí sẽ không được cung cấp nếu loại, số và ngày giao hàng được chỉ
định trên sản phẩm bị thay đổi, xóa, di chuyển hoặc không thể nhận ra.
Trong trường hợp yêu cầu bảo hành, vui lòng cung cấp các thông tin sau cùng với bằng chứng
mua hàng:
Tên
Điện thoại

địa chỉ
Mã bưu điện

Mua từ:
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9. Danh sách đóng gói
Loại

Theo chiều dọc

Bảng clip

Treo tường

Lắp ráp

Số lượng

Lắp ráp đèn
Lắp ráp ống thẳng

1 cái
2 cái

Lắp ráp cơ sở
Lắp ráp cung cấp điện
Cờ lê Allen
Hướng dẫn sử dụng
Thẻ bảo hành
Chứng chỉ
Đèn khám
Hướng dẫn sử dụng
Thẻ bảo hành
Chứng chỉ
Đèn khám
Bu-lông mở rộng
Hướng dẫn sử dụng
Thẻ bảo hành
Chứng chỉ

1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
4 cái
1 cái
1 cái
1 cái
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Địa chỉ của người đăng ký:
Số 16, số 666 phía tây Yaohu đường 5, thị trấn Trường Đông, Khu phát triển công nghệ cao Nam
Xương, Giang Tây, Trung Quốc
Công ty dịch vụ sau bán hàng: Công ty TNHH thiết bị y tế Nanchang Micare
Địa chỉ dịch vụ hậu mãi: Số 16, số 666 phía tây Yaohu đường 5, thị trấn Trường Đông, Khu phát triển
công nghệ cao Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc 16
Điện thoại dịch vụ sau bán hàng: + 86-79182095766 Điện thoại: + 86-791-88127989

